
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٨-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.28     من جدول األعمال١-١٢البند 
  
  
  

  تبادل فيروسات : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
  والحصول على اللقاحات وغير ذلك من الفوائداألنفلونزا 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

التطـورات واالسـتجابة    :  التقرير الخاص بأنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحـة       بعد أن نظرت في     
  ١والمتابعة؛

  
  ؛)٢٠٠٥(وإذ تعيد تأكيد التزامات الدول األطراف بموجب اللوائح الصحية الدولية   

  
 اللذين تم فيهما اإلعراب عن القلق إزاء احتمـال          ٢-٥٩ج ص ع   و ٥-٥٨ج ص ع  وإذ تذكِّر بالقرارين      

في حدوث جائحة، وحثّ الـدول األعـضاء علـى تعمـيم            " ألف" من فيروس األنفلونزا     H5N1الساللة  تسبب  
المعلومات والمواد البيولوجية ذات الصلة بما فيها العينات السريرية والفيروسات على المراكز المتعاونة مـع               

  المنظمة؛
  

خاذ إجراءات جماعية للتخفيف مـن      وإذ تقر بحق الدول السيادي على مواردها البيولوجية، وبأهمية ات           
  وطأة المخاطر الصحية العمومية؛

  
وإذ تقر بأن حقوق الملكية الفكرية ال تمنع، وال ينبغي أن تمنع، الدول األعضاء مـن اتخـاذ تـدابير                      

  لحماية الصحة العمومية؛ 
  

زا الطيـور   إعالن جاكرتا بشأن الممارسات المسؤولة في مجال تبادل فيروسـات أنفلـون           وإذ تذكّر ب  
والفوائد المترتبة على ذلك، وتوصيات االجتماع الرفيع المستوى بشأن الممارسات المسؤولة في مجال تبـادل               

  ؛)٢٠٠٧مارس /  آذار٢٨-٢٦جاكرتا، (فيروسات أنفلونزا الطيور والفوائد المترتبة على ذلك، 
  

عاونة مع المنظمـة، للعينـات      وإذ تقر، على وجه الخصوص، بأهمية التبادل الدولي، مع المراكز المت          
السريرية والفيروسات كمساهمة في تقدير مخاطر حدوث جائحة، واستحداث لقاحات مضادة لهـا، وتحـديث               

  كواشف التشخيص ومستلزمات االختبارات وترصد مقاومة األدوية المضادة للفيروسات؛

                                                           
 .١/وثيقة معلومات/ ٦٠ وج٦٠/٨ وج٦٠/٧الوثائق ج   ١
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 تبادل الفوائد على نحو عـادل       لضمانوإذ تشدد على الحاجة إلى آليات دولية تتسم بالفعالية والشفافية           
ها،  بما في ذلك إتاحة اللقاحات لمن يحتاجون إلي        ومنصف وتوزيع وسائل التشخيص والعالجات بتكلفة معقولة،      

  سيما في البلدان النامية، في التوقيت المناسب؛وال
  

يادة إمـدادات   وإذ تحيط علماً بخطة عمل المنظمة العالمية الخاصة باألنفلونزا الجائحة والرامية إلى ز            
اللقاحات، والمرمى الذي وضعته فيما يتعلق بتقليص الفجوة القائمة بين الطلب المحتمل على اللقاحـات وبـين                 
اإلمدادات المتوقعة عند حدوث جائحة من جوائح األنفلونزا، وذلك بتعزيز إمدادات لقاح األنفلونزا الجائحة في               

  ١،األمدين المتوسط والطويل
  
  :عضاء على ما يلي الدول األتحث  -١
  

مواصلة دعم وتقوية وتحسين الشبكة العالمية لترصد األنفلـونزا التابعـة للمنظمـة ودعـم                 )١(
العينات مع المراكز المتعاونة مع المنظمة فـي         أواإلجراءات التي تتبعها من خالل تبادل الفيروسات        

 عليها الـصحة العموميـة، وذلـك        الوقت المناسب، علماً بأن ذلك التبادل يمثّل أحد األسس التي تقوم          
لضمان تقييم المخاطر الكبرى والتصدي لها، والسعي من أجل ضمان وتعزيـز الـشفافية والعدالـة                
والمساواة في تقاسم الفوائد التي تأتي ثمرة لتوليد المعلومات، وإنتاج وسـائل التـشخيص واألدويـة                

  واللقاحات وسائر التكنولوجيات 
  

لرامية إلى تحسين الوقاية من عدوى فيروس األنفلونزا والكشف عنها          دعم وتعزيز البحوث ا     )٢(
  وتشخيصها وتدبيرها العالجي، وذلك بغرض استحداث أدوات أفضل خدمة للصحة العمومية؛

  
العمل، حسب االقتضاء، على دعم منظمة الصحة العالمية من أجل تحديد وتنفيـذ اآلليـات                 )٣(

  ؛٢ من الفقرة )١(المشار إليها في الفقرة الفرعية 
  

سياسات بشأن لقاحات األنفلونزا وتـدعيم الـسياسات        العمل، حسب االقتضاء، على صياغة        )٤(
  القائمة في هذا المجال كجزء ال يتجزأ من خططها الوطنية الخاصة بالتأهب لجوائح األنفلونزا؛

  
مية بكفاءة وفعاليـة    السعي، عند اللزوم، إلى تعزيز قدرات السلطات التنظيمية الوطنية واإلقلي           )٥(

لتمكينها من االضطالع بالتدابير الالزمة للتعجيل بعملية اعتماد لقاحات األنفلونزا المرشحة المأمونـة             
والناجعة، والسيما اللقاحات المشتقة من أنماط فرعية جديدة لفيروسات األنفلونزا، والعمل فـي هـذا               

  ية؛الصدد على تشجيع التعاون الدولي بين السلطات التنظيم
  
  : المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

العمل، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء، على تحديد واقتراح ُأطر وآليات ترمـي إلـى                 )١(
ضمان العدالة والمساواة في تقاسم الفوائد بين جميع الدول األعضاء دعماً للصحة العمومية، مع إيالء               

   :والتي تشتمل وال تقتصر على ما يليللبلدان النامية، اعتبار قوي لالحتياجات الخاصة 
  

آليات تمويل ابتكارية لتيسير شراء لقاحات األنفلونزا الجائحة في الوقـت المناسـب              )أ(
  وبأسعار معقولة للدول األعضاء التي تحتاج إليها ومن قبل تلك الدول؛
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داخـل   لقـاح األنفلـونزا   تيسير حصول البلدان النامية على القدرات الالزمة إلنتاج       )ب(
  البلدان؛

  
المراكـز المتعاونـة مـع      إتاحة الفيروسات البذرية للقاح األنفلونزا التي تستحدثها          )ج(

المنظمة لجميع منتجي لقاحات األنفلونزا، خصوصاً في البلدان النامية، لتمكينهم مـن إنتـاج              
  اللقاح؛ 

  
وارئ الصحية العمومية التـي     تزويد جميع منتجي اللقاحات بشكل تام، في وقت الط          )د(

 المراكز المتعاونـة مـع     تسبب قلقاً دولياً، بالفيروسات البذرية للقاح األنفلونزا التي تستحدثها        
  المنظمة لتمكينهم من إنتاج لقاحات مضادة لألنفلونزا الجائحة؛ 

  
تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية من أجل تعزيز القدرات المحلية في مجالي               )ه(

البحث والترصد، بما في ذلك تدريب الموظفين، وذلك لـضمان العمـل علـى فيروسـات                
  األنفلونزا على المستويين الوطني واإلقليمي؛

  
ية والبلدان المتـضررة، بنـاء      تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، والسيما البلدان النام         )و(

 وغيره من فيروسات األنفلونزا،     H5 لبناء وتعزيز قدرتها على تحري فيروس        على طلبها،   
بما في ذلك الكشف عنه وتحديد سماته، وبناء وتعزيز القدرة على تلبية متطلبات المنظمة فيما             

   ذلك؛يخص المختبرات المرجعية أو المراكز المتعاونة معها، إذا ما ُأريد
  

العمل، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء، على تشكيل مخزون دولي من اللقاحات المضادة               )٢(
 أو غير من الفيروسات التي لها القدرة على إحداث جائحة، حسب االقتضاء، وذلـك               H5N1للفيروس  

ـ                ق المبـادئ   بغية استعماله في الوقت المناسب من قبل البلدان التي تحتاجه في الوقت المناسـب ووف
الصحية العمومية السليمة وعلى أساس قواعد وإجراءات شفافة تستند إلى إرشادات وبينات الخبـراء              

  فيما يخص التشغيل ومنح األولوية وتحرير المخزونات واإلدارة والرقابة؛
  

العمل، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء، على وضع آليات ودالئل ترمي علـى ضـمان                 )٣(
المساواة في توزيع لقاحات األنفلونزا الجائحة بأسعار معقولة في حال وقوع جائحة وذلك من              العدالة و 

  أجل ضمان توافر تلك اللقاحات في الوقت المناسب للدول األعضاء التي تحتاجها؛
  

حشد الدعم المالي والتقني وغير ذلك من أشكال الدعم من الدول األعضاء ومنتجي اللقاحات                )٤(
ية والمنظمات الخيرية والجهات المانحة الخاصة والجهات األخرى من أجـل تنفيـذ             ومصارف التنم 

اآلليات التي تسهم في تعزيز تقاسم الفوائد على قدم المساواة على النحو المبين في الفقرات الفرعيـة                 
  ؛٢من الفقرة ) ٣(و) ٢(و) ١(

  
متعاونة مع المنظمـة    دعوة فريق عامل متعدد التخصصات لمراجعة اختصاصات المراكز ال          )٥(

 والمراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا واستحداث      H5والمختبرات المرجعية التي تتعامل مع الفيروس       
آليات للمراقبة وصياغة األحكام والشروط المعيارية لتبادل الفيروسات بين بلدان المنشأ وبين المراكز             

، والستعراض كل الوثائق ذات الصلة لتبـادل        المتعاونة مع المنظمة وبين تلك المراكز وأطراف ثالثة       
فيروسات األنفلونزا وتبادل بيانات تسلسلها الجيني على أساس الثقـة المتبادلـة والـشفافية والمثـل                

  :الجوهرية مثل
  
  تبادل الفيروسات في الوقت المناسب في إطار الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا؛  )أ(
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  لى كل المعامالت، حسب االقتضاء؛تطبيق نفس األحكام والشروط ع  )ب(
  
التشاور وتبادل المعلومات في الوقت المناسب مع بلدان المنـشأ وخاصـة بـشأن                )ج(

  االستخدام خارج نطاق الشبكة؛
  
بالنسبة إلى أي استخدام لفيروسات األنفلونزا، التقدم، خارج نطـاق اختـصاصات              )د(

 والمراكز  H5ة التي تتعامل مع الفيروس      المراكز المتعاونة مع المنظمة والمختبرات المرجعي     
الوطنية لألنفلونزا، بطلب مباشر إلى المركز الوطني لألنفلونزا المعني، أو إلى مختبر منـشأ              
 آخر في البلد الذي تم فيه جمع الفيروس، األمر الذي يقتضي استجابة مالئمة من قبل المركز               

  ثنائية ال تتطلب تدخالً من قبل المنظمة؛ومثل هذه الطلبات تشكل أنشطة . الوطني لألنفلونزا
  
االعتراف بما للبلدان من دور حاسم وجوهري تضطلع به واحتـرام ذلـك الـدور                 )ه(

  ومساهمتها في توفير الفيروسات للشبكة العالمية لترصد األنفلونزا؛
  
بالفيروسـات  زيادة إشراك ومشاركة العلميين من بلدان المنشأ في البحوث المتعلقة             )و(

  والعينات واالعتراف بإسهاماتهم؛
  
نسبة األعمال إلى العلميين الذين ينتمون إلى بلدان المنشأ في المنـشورات العلميـة                )ز(

  وزيادة حجم المساحة المخصصة للمشاركات في تأليف تلك الكتابات؛
  
  المراعاة الواجبة للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة؛  )ح(
  

تألف من أربع دول أعضاء من كل مـن         تالعامل المتعدد التخصصات    لفريق  ل عضوية   تأمين  )٦(
أقاليم المنظمة الستة، مع مراعاة توازن التمثيل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وتـضمين ذلـك                

  الفريق خبراء وصنّاع قرار على حد السواء؛
  

، الفقـرات الفرعيـة     ٢قرة  عقد اجتماع حكومي دولي للنظر في تقارير المدير العام بشأن الف            )٧(
، مـع   )٥(، الفقرة الفرعية    ٢والفريق العامل المتعدد التخصصات بشأن الفقرة       ) ٨(و) ٣(و) ٢(و) ١(

العلم بأن باب المشاركة في ذلك االجتماع سيكون مفتوحاً أمام كل الدول األعضاء ومنظمات التكامل               
  ؛اإلقليميةاالقتصادي 
  

ل قضايا البراءات المتعلقة بفيروسات األنفلونزا وجيناتها       التكليف بوضع تقرير متخصص حو      )٨(
   ؛االجتماع الحكومي الدوليوتقديم التقارير إلى 

  
مواصلة العمل مع الدول األعضاء بشأن إمكانات تحويل المرافق البيولوجية القائمـة مثـل                )٩(

ج اللقاحات البشرية، بمـا     مرافق إنتاج اللقاحات البيطرية بحيث تلبي المعايير الخاصة باستحداث وإنتا         
  يزيد من توافر لقاحات الجوائح، ويمكّن الدول األعضاء من تلقي ذراري بذور اللقاحات؛

  
تقديم تقرير حول التقدم المحرز بشأن تنفيذ هذا القرار بما في ذلك أعمال الفريق الحكـومي                  )١٠(

  .تنفيذيالدولي إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين وإلى المجلس ال
  

  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   

=     =     =  


